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Nossa missão

Contribuir para o desenvolvimento 

sustentável – econômico, social e ambiental –

do país, e representar com excelência os 

interesses dos associados.

A ABDE tem como propósito o fortalecimento do Sistema

Nacional de Fomento e a promoção do desenvolvimento do país.



RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 



Regulação sobre Sustentabilidade no Brasil 



INICIATIVAS DA ABDE COM O TEMA

EM 2011

➢ Iniciamos as discussões no âmbito das Comissões Temáticas sobre as 

iniciativas das IFDs junto ao tema. 

➢ Realizamos um Workshop para troca de informações sobre essas 

experiências 

EM 2012 e 2013

➢ Workshop junto ao Banco Central sobre o assunto

➢ Articulação com a Febraban para acompanhar o avanço do tema 

internacionalmente e a futura norma brasileira.

Em 2014

➢ Celebramos um Acordo de Cooperação com BNDES, MINISTÉRIO DA 

PESCA E DA AQUICULTURA, EMBRAPA, SENAR, INFI e FEBRABAN 

para capacitar os agentes financeiros e consultores de projetos para 

alavancar os projetos de agricultura de baixo carbono no âmbito do 

Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 

Agricultura – Programa ABC. 





Estratégias da ABDE

➢ Acordo de Cooperação com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), dando prioridade a questão socioambiental.  

• Contratação da Consultoria Sitawi para o levantamento do 

diagnóstico;

• Pesquisa 8 temas ligado às questões socioambientais nas IFD;

• Capacitação dos associados (quatro oficinas técnicas); e

• Construção do Guia Orientador para implementação da Política de   

Responsabilidade Socioambiental. 

➢ Debate permanente com as equipes de normas e supervisão do Banco 

Central do Brasil, antes, durante e depois da elaboração da PRSA.

➢ Benchmarking entre os Bancos Federais e os subnacionais sobre as 

políticas, ações, procedimentos operacionais e produtos ligados à PRSA;

➢ Parceira com a Federação Brasileira de Bancos – Febraban (integração 

com os bancos privados) na discussão da PRSA; e 

➢ Realização de 3 seminários internacionais (com organismos 

multilaterais) e 1 Workshop.





Lições aprendidas pelo SNF

➢ O Diagnóstico é fundamental para preparação de estratégia e desenvolvimento da

PRSA e do Plano de Ação;

➢ Comprometimento e aprovação da alta administração para gerar credibilidade e

envolvimento do quadro funcional;

➢ Entender todos os riscos envolvidos no processo a partir do risco socioambiental

(reputacional, operacional, legal, estratégico, financeiro, jurídico, entre outros);

➢ A gestão do risco socioambiental é excelente oportunidade para gerar novos negócios e

não barreira para o crédito;

➢ Manter canais de comunicação com os stakeholders (partes interessadas) – clientes,

fornecedores, empregados, sociedade em geral;

➢ Mensurar os benefícios e resultados para o cliente;

➢ O SARAS pode proporcionar um processo mais ágil e eficiente para o cumprimento dos

regulamentos nacionais;

➢ As práticas de Gestão do Risco Socioambiental são cada vez mais importantes para o

acesso ao financiamento internacional / novos fundings;

➢ Será, cada vez mais, exigida pela sociedade uma postura ativa em relação à proteção

ao meio ambiente e às questões sociais.



PUBLICAÇÕES





O que é o LAB?
• Fórum de discussão intersetorial;

• Uma iniciativa da ABDE, do BID e da CVM;

• Objetivo: impulsionar o debate socioambiental e a criação de 

mecanismos inovadores que promovam o Desenvolvimento 

Sustentável, através  da convergência dos interesses públicos e 

privados.

Grupos de Trabalhos



Participantes do LAB

66 
Instituições

7 
Ministérios

5 
Reguladores

17 

Setor 
público

11 

Setor 
Privado13 

Associações 
de Classe

7 
Consultorias 
e Institutos 
de Pesquisa

2 organismos 
multilaterais

4 

Escritórios 
de Advocacia



Títulos Verdes

Aprofundar o conhecimento sobre o mercado no âmbito 
internacional e promover ações que impulsione a emissão de 
títulos verdes no mercado nacional



Finanças Verdes

• Originar, avaliar e testar inovações financeiras que apoiem o 

desenvolvimento sustentável. Foco Inicial: Eficiência 

Energética e Solar Distribuída.



Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto 

• Disseminar conhecimento sobre finanças sociais e desenvolver 

instrumentos para aumentar o número de negócios de impacto:



Fintech
• Estudos e avaliações sobre o desenvolvimento de regulações, os 

incentivos para desenvolver novas tecnologias e as experiências das 

Fintechs para atuação conjunta em tecnologias financeiras, 

economia digital e mecanismos de financiamento alternativos.



PRÓXIMOS PASSOS 

Entender os riscos da 

mudança climática e 

aperfeiçoar as 

metodologias 



Mudanças Climáticas e as IFDs
➢ O clima representa uma ameaça à economia. 

➢ Neste momento, as instituições estão começando a compreender os 

potenciais impactos da mudança climática e como incorporá-los à 

gestão dos riscos associados;

➢ Há enormes oportunidades de negócios na ação do clima

➢ Agricultura  (riscos climáticos associados aos potenciais 

impactos sobre a agricultura e a segurança alimentar 

(vulnerabilidades e eficácia das opções de adaptação)

➢ Saúde (investimentos de prevenção aos impactos do 

aquecimento)

➢ Biodiversidade (prevenção de extinção de espécies - impacto 

socioeconômico)

➢ Energia, etc. 

➢ As IFDs estão analisando as recomendações da Força-Tarefa –

Task Force on Climate- related Financial Disclosure – TCFD) – G20

➢ Reconhecimento da necessidade de desenvolver indicadores e 

ferramentas analíticas para fortalecer a avaliação e mitigar os riscos 

ligados ao clima (físicos e transitórios);



Conclusões:

➢ As práticas de Gestão do Risco Socioambiental são, cada vez

mais, importantes para o acesso ao financiamento internacional /

novos fundings;

➢ A sociedade exige uma postura ativa em relação à proteção ao

meio ambiente e às questões sociais.

➢ As IFDs estão empenhadas a apoiar a transição financeira rumo 

a uma economia mais estável e sustentável

➢ Estão comprometidas a impulsionar os investimentos 

sustentáveis;

➢ Para isso, há uma necessidade de engajamento e 

compartilhamento de experiências, estruturas e metodologias, 

que contribua para entender todo o processo e alavancar, 

efetivamente, o desenvolvimento sustentável nas cinco regiões 

do País. 



Obrigada!

Cristiane Viturino

Gerente Técnica Operacional


